
    JÄSENKIRJE 29.11.2020 

Arvoisat upseeriveljet ja -siskot 

Veteraaniemme aikakausi on hiljalleen päättymässä. Viime vuonna (2019) joukostamme poistuivat 
yhdistyksemme viimeiset sotaveteraanit kapt Pekka Unkila ja ltn Pentti Laurila.  Lopulta myös 
Mannerheim-ristin ritareiden soihtu on sammunut, kun viimeinen ritari Tuomas Gerdt siunattiin 
haudanlepoon. Meidän onkin nyt hyvä tiedostaa, että käsillämme ovat viimeiset hetket, joiden aikana 
voimme osoittaa kiitollisuutta ja kunnioitusta vielä elossa oleville veteraaneille ja lotille, sekä heidän 
leskilleen. Tulevaisuudessa voimme kunnioittaa heitä vain seremoniallisesti. Asiantilan kiteyttääkin 
hyvin Veteraanin iltahuudon kertosäe: 

”Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. 

Muistakaa, heille kallis ol maa. 

Kertokaa lasten lapsille lauluin, 

himmetä ei muistot koskaan saa!” 

Nokialaista veteraaniperinnettä vaaliakseen Nokian Sotaveteraanit ry on puheenjohtajansa kapt 
(res) Jorma Kuoppalan johtamassa projektissa koonnut nokialaisten kokemuksia ja muistoja 
sotavuosilta. Projektin lopputuotoksena syntyi hieno ”Veteraanien Perintö Nokialla” kirja. Kirjan 
toimittamisesta vastasi osaltaan ylil (res) Marko Honkaniemi. 

Kulunut vuosi on ollut varsin erikoinen, kun yhteiskuntamme on ollut COVID-19 kurimuksessa. 
Käytännössä kaikki suunnitellut tapahtumat on jouduttu perumaan tai siirtämään seuraavalle 
vuodelle. Näihin peruttuihin tapahtumiin lukeutuvat mm. RESUL Talvijotos 14-15.3.2020, Kevätyön 
Koukkaus 8-9.5.2020, MPK:n Kesäyön Marssit Porissa ja Tampereella, NRU:n kerhoilta 4.6.2020, 
RUK 100v 6.6.2020, RESUL Syysjotos 25-27.9.2020. Peruttavien tapahtumien joukkoon tulevat 
lisäksi NRU:n Joulusauna ja myös Vihnustulien järjestäminen on tämänpäiväisten Pirkanmaan 
koronanyrkin ohjeistusten perusteella käytännössä mahdotonta.  

COVID-19 aiheuttama poikkeustila ei ole säästellyt ketään tai mitään yhteiskuntamme osa-aluetta. 
Jopa Puolustusvoimat joutui peruuttamaan keväälle suunnitellut kertausharjoitukset. 
Puolustusvoimien on kuitenkin kyettävä toimimaan olosuhteista riippumatta, ja nyt toiminta on 
sopeutettu vallitseviin olosuhteisiin ja myös kertausharjoituksia on järjestetty syksystä alkaen. 
Erinomaiset esimerkit olosuhteisiin sopeutumisesta ovat mm. Varustelekan ja RESUL:in järjestämät 
etämarssitapahtumat. RESUL Four Day March etämarssitapahtuma järjestettiin 23-26.7.2020, mihin 
osallistui useita yhdistyksemme jäseniä marssien oman aikataulunsa mukaan yhteensä 10-101 km 
1-4 marssipäivän aikana. 

Nyt jos koskaan on tärkeää pitää huolta itsestään, lähimmäisistämme, sekä kantaa oma vastuumme 
tämän epidemian torjumisessa.  

LOPPUVUODEN 2020 TAPAHTUMIA 

KOKOUSKUTSU NOKIAN RESERVIUPSEERIT RY TEAMS-
SYYSKOKOUKSEEN MA 14.12.2020 klo 18 

Vallitsevasta COVID-19 tilanteesta johtuen Nokian Reserviupseerit ry:n syyskokous 
pidetään poikkeuksellisesti etäyhteyksillä Teams sovelluksen kautta. Syyskokouksen 
yhteydessä ei pidetä kokousesitelmää.  



Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11§:n mukaiset syyskokousasiat. 

Pyydämme kokoukseen osallistuvia ilmoittautumaan to 10.12.2020 mennessä 
sähköpostiosoitteeseen nokianreserviupseerit@gmail.com, jotta saamme lähetettyä 
kokouskutsulinkit ja kokousmateriaalin. Tervetuloa linjoille! 

ITSENÄISYYSPÄIVÄ 6.12.2020 

NRU ja NRAu järjestävät kunniavartion Nokian sankarihaudalle seppeleenlaskun 
ajaksi. Seppeleenlasku Itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksen jälkeen 

JOULUAATON KUNNIAVARTIO 24.12. 

Perinteinen kunniavartio sankarihaudalla yhteistyössä NRAu:n kanssa. Puolen tunnin 
vuoroja voi varata ltn Tuomas Yli-Marttilalta 040 843 0270. 

VETERAANIEN PERINTÖ NOKIALLA 

Halutessanne voitte tilata ”Veteraanien Perintö Nokialla” kirjan (30 €) Jorma 
Kuoppalalta (jorma.kuoppala@saunalahti.fi, 0400 517 585). Tulemme myös lisäämään 
kirjan kotisivuillemme. 

MUUT JÄSENASIAT 

Pyydämme tarkastamaan omat tietonne jäsenrekisteristä ja päivittämään muutokset. 
Pyydämme myös tarkastamaan 2020 jäsenmaksun tilanteen, sillä RUL katkaisee 
maksamattomien jäsenten jäsenyyden automaattisesti vuoden vaihteessa. 

https://www.maanpuolustusrekisteri.fi/extranet/kirjaudu.aspx?ReturnUrl=%2fextranet 

Mikäli tunnet nokialaisen reserviupseerin, joka ei ole vielä NRU:n jäsen, voit antaa 
hänelle oheisen linkin, minkä kautta löytyy sähköinen hakemuslomake tai anna vinkki 
hallituksen jäsenelle. 

https://maanpuolustusrekisteri.fi/rul/JasenyysIlmo.aspx.  

Pyydä uutta jäsentä kirjaamaan sinut jäsenhankkijaksi, koska RUL palkitsee 
jäsenhankinnasta.  

 

Rauhallista Joulun odotusta! Pidetään itsemme ja läheisemme terveinä! 

 

Jussi Järvinen Sanna Sarvijärvi  

Puheenjohtaja 1. vpj   


